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چکیده
بیان مسئله :مسیر ادراک انسان در محیط همواره از طریق ارتباط حواس پنجگانه با عوامل کالبدی فضای
فرایند ادراک که به وسیلۀ دریافت اطالعات محیط از طریق حواس آدمی و سپس تحلیل

معماری بودهاست.
آن در ذهن اتفاق ميافتد ،پس از شناخت منجر به ایجاد حس در انسان میشود .مهمترین احساس بین
انسان و مکان به اصطالح حس مکان ناميده میشود .به دليل اهميت افراطي به مسايل عيني و عملکردي
در دوره مدرن ،در دهه  60ميالدي توجه نظريهپردازان موضوع حس مکان ،بيشتر به عوامل انساني و معنايي
معطوف شد و موضوعات کالبدی سازنده حس مکان که سهل و ممتنع به نظر میرسيد ،کمتر به صورت
مستقیم مورد بحث قرار گرفت .لذا جایگاه عوامل کالبدی به واسطۀ گریزناپذیربودن امر کالبد در معماری،
اگرچه در نگاه اول واضح مینماید ،اما با درنظرگرفتن روند ادراک بهعنوان حلقۀ اتصال انسان به محیط،
نیازمند نگاه تازهای به موضوع است.
هدف پژوهش :تبیین جایگاه عوامل کالبدی در روند ادراک انسان از حس مکان است .به دلیل رویکرد
کالبدی در این پژوهش ،از نظریات پدیدارشناسان استفادهشده و پس از دستهبندی مفاهیم ،عوامل کالبدی
در سه حوزۀ عملکردی ،معنایی و زیباشناسانه جایگرفتهاند.
روش تحقیق :در مرحلۀ اول در قالب مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،سپس مطالعات میدانی در محیط به
صورت مشاهده اکتشافی و در نهایت با روش مصاحبه با نمونهگیری هدفمند انجامگرفت.
نتیجهگیری :نمونه موردی یکی از پیادهراههای شهر مشهد است .پس از تحلیل و جمعبندی با تحلیل
فرایند ادراک ،این نتیجه به دست آمد که عوامل کالبدی از طریق ادراکات اولیه بیشترین تأثیر را بر حس
رضایتمندی از مکان داشته و ادراکات ثانویه که به مرور زمان حاصلمیشوند ،بيشترين اثر را بر حس
تعلق به مکان میگذارند .روش تحلیل مصاحبهها به صورت تحلیل محتوای کیفی و تماتیک و کدگذاری
باز و محوری ،با استفاده از نرمافزار تحلیل کیفی مکس کيودا ( )maxqdaنسخۀ دوازده صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :عوامل کالبدی ،حس مکان ،پدیدارشناسی ،ادراک ،رضایتمندی از مکان.
*اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «عاطفه سریری» با عنوان «ایجاد حس
مکان در فضاهاي شهري با تکیه بر نقش عوامل معماري (نمونۀ موردي
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در حوزههای مختلف از جمله روانشناسی محیط ،معماری
منظر و شهرسازی ،نظریاتی دربارۀ حس مکان و مؤلفههای
مؤثر بر آن ارائه شده است .حس مکان ،موضوعی است که
از دهۀ  60میالدی مورد توجه نظریهپردازان قرارگرفت و
وارد بحث مجامع علمی شد .در دورۀ مدرن با پررنگشدن
جریانهای صرفاً عملکردگرا و کالبدگراي مدرنیستها -با
شعار معروف فرم ،تابع عملکرد است -عینیتزدگی بر فضای
معماری جامعه حاک م شد .این جریانهای افراطی سبب ايجاد
حرکتهایي در خالف جهت آن و فرار از عینیات به سمت
معنا و عوامل ذهنی همچون عوامل تاریخی شد .جريانهاي
بعدی بر عوامل معنایی و ذهنی معطوف شده و موجب شد
تعریف فضا در معماري از عوامل عینی و کالبدی فاصل ه گرفته
و تمرکز آن بر موضوعات ذهنی و فراعینی قرارگرفت .هرچند
تأثیر عوامل کالبدی بر حس مکان بدیهی و صریح مینماید،
اما در بيشتر موارد مطالعات و نگرشها معطوف به فضاهای
ذهنی و تأثیرات غیرمستقیم عینیات شده و عوامل کالبدی
در حاشیه قرارگرفتهاست.
مادیبودن ،قابلیت کنترل
از طرف دیگر عوامل کالبدی به دلیل 
و برنامهریزیداشته و درصورت شناسایی و طبقهبندی ،ظرفيت
تأثیرگذاری بر حس مکان را باال برده و توان بالقوۀ باالیی برای
شد ه دارد .در این جستار به بررسی
اعمال مداخالت برنامهریزی 
کالبد و نقش آن در ادراک حس مکان پرداختهمیشود.
جایگاه 
نظریات حس مکان از منظر رویکردهای مختلفی چون
روانشناسی محیط و پدیدارشناسی مطرح شده است .با

تأکید داشته و با
توجه بهاینکه پدیدارشناسان عمیقاً بر تجربه
یدههای ملموس سروکار دارند ،نظریات پدیدارشناسی دارای
پد 
ظرفيت باالیی جهت استخراج عوامل کالبدی و عینی است؛
درنتيجه این پژوهش براساس نظریات مبتنیبر دیدگاههای
پدیدارشناسا 
ن صورت گرفته است .در تحقیقات پیشین ،عوامل
کالبدی مؤثر بر حس مکان گفته شده ،اما جایگاه این عوامل
در چرخۀ ادراک مورد بحث نبوده است .به دلیل نسبیبودن
موضوع حس مکان ،باید آن را در ارتباط با ادراک انسان
سنجید .همچنين با توجه به اهمیت موضوع زمان در ادراک
حس مکان ،به نظر میرسد حس مکان بهطور نسبی با عامل
زمان متغیر است .از طرف دیگر ،حس مکان یک موضوع کلی
است که در زیرمجموعههای 
خود احساساتی چون حس تعلق
به مکان ،رضایتمندی از مکان و وابستگی به مکان را شامل
میشود .فرضیۀ تحقیق مبین این امر است که نقش کالبد
در ادراک حس مکان از سمت مخاطب نسبی بوده و وابسته
به ادراک مکان است؛ چنانکه در ادراکات اولیۀ مخاطب بر
حس رضایتمندی از مکان و در ادراکات ثانویه ،بر احساس
تعلق به مکان اثرگذار است .سؤاالت مهم تحقیق به این شرح
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است:جایگاه عوامل کالبدی تأثیرگذار بر حس مکان در چرخۀ
ادراک کجاست؟چه مفاهیم کالبدی را ميتوان از نظریات
پدیدارشناسان تأثیرگذار بر حس مکان استخرا 
ج کرد؟ تأثیرات
کالبد بر حس مکان در ادراکات اولیه و ثانویه ،روی کدام حس

انسان از مکان اثرگذار است؟

پیشینۀ تحقیق

ارائۀ ساختار کلی برای شرح چگونگی دستیابی به عوامل
کالبدی حس مکان از مناظر مختلفی صورت گرفته است.
فالحت ( ،)1384در مقالهاي با عنوان «نقش طرح کالبدی
در حس مکان مسجد» ،مهمترین شاخصههای مسجد را
از نظر استفادهکنندگان ،ویژگیهای کالبدی دانسته است.
هرچه اختالف بین سه عامل نشانۀ طرح معماری و فعالیت
در مسجد کمتر باشد ،حس مکان بیشتری بهوجود میآید.
وی در این مقاله نشانهها و معانی را عواملی میداند که به
صورت غیرمسقیم بر فعالیتها و احساسات و 
خود حس مکان
اثر میگذارند .از طرفی افزایش فعالیت را نیز باعث افزایش
تجربه و تقویت حس مکان میداند.
میرغالمی و آیشام در مقالۀ «مدل مفهومی ارزیابی حس
مکان برای مؤلفههای کالبدی ،ادراکی» خاطرهسازبودن فضا
و وجود بنای تاریخی و شاخص را جزو موارد مهم میداند
( .)Mirgholami & Ayashm, 2016نگینتاجی ( ،)1390در
مقالۀ «بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم مکان» با
کاربردیکردن آن

هدف مشخصکردن چارچوبهای این حوزه و
رسید که عوامل

در زمینۀ معماری و شهرسازیها به این نتیج ه
مؤثر در تعریف فضا ،تعریف لبه و مرز و محصوریت بصری،
حفظ تضاد و تنوع دیدهاي ورودی و خروجی ،منظرسازی و
نامگذاری فضاست .عباسزاده ،سلطانقرایی و مهاجر میالنی
در مقالۀ «تأثیر عوامل کالبدی بر حس مکان» به این نتیجه
ند که شکل ظاهری و اندازه ،روابط فضایی و دکوراسیون
رسید 
و بافت طراحی داخل در اثرگذاری روی حس مکان مهم است
(.)Abbaszadeh, Sultan Qurraie & Mohajer Milani, 2015
قشقایی ،موحد و محمدزاده ( )1395در مقالۀ «ارزیابی حس
تعلق به مکان با تأکيد بر عوامل کالبدی و محیطی» با هدف
تعیین روابط میان عوامل کالبدی و محیطی شامل محیط
طبیعی ،و موقعیت مکان به این نتیجه رسیدند که عوامل
محیطی طبیعی مانند موقعیت مکانی و تنوع فضایی ایمنی و
ارد و از عوامل ارتقای کیفیت مکان هستند.
نفوذپذیری اثر د 
در پژوهشهای یادشده نویسندگان به کشف شاخصهها و
عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاد حس مکان به صورت مجزا و
بدون درنظرگرفتن دیگر عوامل پرداختهاند و نهایتاً عوامل
شدهاند ،اما بهبررسی و تبیین
مؤثر بهصورت موردی مشخص 
جایگاه عوامل کالبدی و نقش آن درکنار دیگر عوامل پرداخته
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نشدهاست؛ درحالیکه پژوهش حاضر در پی کشف جایگاه عوامل

کالبدی بهصورت کلی در کنار دیگر عوامل و نیز تبيین نوع و
تفکیک احساسات بهوجود آمده در مکان است.

روش انجام پژوهش

مبانی نظری

•حس مکان
از لحاظ واژهشناسی «واژۀ حس در اصطالح بيشتر به مفهوم
عاطفه ،محبت ،قضاوت و تجربۀ كلي مكان يا توانايي آن در
ايجاد حس خاص يا تعلق در افراد است» (فالحت،1385 ،
 .)60مفهوم حس بیشتر از اینکه معادل شَ م مث ً
ال در اصطالح
جهتیابی باشد ،به معنای احساس و عاطفه است .رابطۀ حسی
شود که میتوان
ف می 
انسان با مکان با اصطالحات مختلف تعری 
کرد مهمترین آن حس مکان است .برای تعریف بهتر حس
ادعا 
مکان ابتدا مکان را تعریفمیکنیم .مکان فضایی است که برای
فرد یا افرادی واجد معنی باشد ،و آن را به صورت مکان :فضا
 +معنی بیان میکنند (.)Harrison & Dourish, 1996, 67
مکان را میتوان نسخۀ معنادار فضا دانست« .الکرمن» فضا
را به عنوان ترکیب پیچیدهای از طبیعت و فرهنگ که توسعه
یافته یا در حال توسعه در یک مکان جغرافیایی خاص است،
بیان می 
کند (« .)Abbaszadeh et al., 2015, 24رلف» مکان
را ترکیبی از جا ،منظر ،آیین ،اهمیتدادن و پاسداری از کاشانه
میداند ( .)Relph, 1976, 20وی به اهمیت جغرافیا و جای
فیزیکی معتقد است؛ مکان ،منظر جای جغرافیایی و ترکیبی
است از جا و هر آنچه آن را اشغالمیکند .به صورتی که یک
پدیدۀ یکپارچۀ مهم و معناداری را بیان میکند (.)ibid, 3
«کانتر» مکان را اشتراک محیط کالبدی ،فعالیتها و مفاهیم
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جاذبه و دافعۀ مکان ،صرفاً یک امر عینی نیست و لذا کنشگران
به فراخور ارزشها ،نگرشها ،باورها و عواطف خود و براساس
برداشتها و تصاویری که از اماکن مختلف دارند ،اقدام به
برقراری ارتباط با آنها میکنند .در این تحقیق الزم شد که
دنیای ذهنی کنشگران مورد بررسی و اکتشاف قرار بگیرد،
تا مشخص شود هریک از آنها از چه دریچهای به مکان مورد
ن را چگونه تفسیر میکند .برای این منظور
بررسی نگاه کرده و آ 
بايد ابتدا با تکنیک مشاهدۀ مشارکتی پنهان ،در اماکن مورد
بررسی حضور پیدا کرده و از نزدیک و به صورت همدالنه حس
وارد گفتگو
بود 
و حال مراجعین بررسیمیشد .عالوهبر این الزم 
و مصاحبۀ عمیق با آنان شده تا در خالل گفتگو بتوان نحوۀ
نگرش آنها به مکان مورد بررسی را شناساییکرد .در فرایند
مطالعات اکتشافی ،کشف تفاوتهای فردی مراجعین میسر
بود؛ بدینمعنا که آنها اگرچه به ظاهر از حیث مراجعه به اماکن
مورد بررسی با يکدیگر شباهت داشتند ،اما مواجهۀ نزدیکتر با

اد که هرکدام از آنها جهان فرهنگی ،اجتماعی و
آنها نشان مید 
خود را د 
فرد 
شخصی منحصربه 
ارد و از دریچۀ ارزشها ،نگرشها
خود فضاهای 
و باورهای 
مورد بررسی را تفسیر میکنند .چنین
اکتشافی است که محقق را بهجای استفاده از روش کمی و
پرسشنامۀ استاندارد که از درک تفاوتهای عمیق مراجعین
تواند از خالل
عاجز است ،به سمت روش کیفی سوق داده و می 
مشاهده ،گفتگو و مصاحبۀ عمیق فرصت ارزشمندی برای کشف
انگیزهها و دالیل و نگرشهای مراجعین در اختیار محقق بگذارد.
لذا روش انجام پژوهش در تحقیــق حاضر به صورت کیفی و
بر پایۀ جمــعآوری اطالعات و نظریات اندیشــمندان است
و سپس به تجزیه و تحلیل کیفی متون و اسناد کتابخانهای
به روش تحلیل محتوا پرداختهشدهاست .روند کلی در این
پژوهش بدینصورت است که پس از واژهشناسی و بیان مفاهیم
و تعاریف ،براساس دیدگا ه نظریات پدیدارشناسان عوامل مؤثر
در حس مکان و نیز مؤلفههای مهم از نگاه آنها استخراج شد.
سپس با ترکیب این دو خروجی چگونگی تأثیرات حسی مکان
براساس هرکدام از مؤلفهها مشخص شد .در مرحلۀ 
بعد مطالعات
میدانی به دو صورت مشاهدۀ اکتشافی و مصاحبه در محیط
انجام شد .روش نمونهگیری از پیادهراه به صورت هدفمند
اشباع نظری انجام گرفت .پس از تحلیل آن مؤلفههایی برای
این حوزه تعیین شد که با استفاده از نرمافزار تحلیل کیفی
مکسکیودا کدگذاری متون به شکل باز و محوری به منظور
تحلیل محتوا و در نهایت تعیین مضامین مهم انجام شد و

سپس با تطبیق مفاهیم و مؤلفههای مطرحشده ،الگوی آن
در قالب نموداری ارائه شد .الزم به ذکر است اگرچه تجزیه
و تحلیل دادههای تحقیق به روش دستی امکانپذیر بود،
اما محققین ترجیح دادند برای سهولت در روند کدگذاری و
نهایتاً تجزیهوتحلیل و دستهبندی دادهها از نرمافزار استفاده
کنند .از میان نرمافزارهای کاربردی آنالیز کیفی نظیر اطلس
ان تي آي ( ،)Atlas ntiان وي وو ( )Nvivoو مکسکیودا ،از
مکسکیودا استفاده شد که فرایند کدگذاری ،کدیابی ،ادغام
و برقراری ارتباط بین کدها را به خصوص هنگامی که تعداد
زیاد باشد ،بسیار آسان میکند.
کدهای استخراجشده از مصاحبه 
کمی ،خروجی جدیدی در
این نرمافزارها برخالف نرمافزارهای ّ
اختیار محقق نمیگذارند و تنها مزیت و درواقع بزرگترین
حسن استفاده از آنها سهولت آنالیز است .بهعنوان مثال وقتی
تعداد مصاحبهها زیاد باشد ،پیداکردن کدهای مشابه یا تغییر
محل کد از میان مقولهها کار بسیار دشوار و وقتگیری است
که نرمافزار مکسکیودا از طریق امکانات خاص خود آنالیز را
بسیار آسان میکند .نهایتاً با جمعبندی مطالعات اسنادی و
کالبد در پروسۀ ادراک انسان دستهبندی و ارائه
میدانی ،جایگاه 
شد .در اینجا روش تحقیق در قالب مدلی به صورت خالصه
بیان شدهاست (تصویر .)1
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ﻣﻮﻟﻔﻪهﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺣﺲ

ﺣﺲ ﻣﮑﺎن

ﻣﮑﺎن

ﺟﺎﯾﮕﺬاری

ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺣﺲ

ﻋﻮاﻣﻞ

ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﮑﺎن از ﻣﻨﻈﺮ

ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی

ﺣﺲ ﻣﮑﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت

ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻣﺴﺘﺨﺮج

و اهﺪاف

ﮐﺎﻟﺒﺪی در
روﻧﺪ اﻟﮕﻮی
ادراک

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی
ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺎﺗﯿﮏ

ﮐﺪﮔﺬاری

ﻣﺸﺎهﺪات اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ

ﻣﺘﻮن

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻣﻄﻠﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

....................................................................

روند انجام پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
تصویر  .1

میداند .چنانکه پیداست در اکثر آرا ،عوامل ذهنی و عینی
هردو نهفتهاند.
از نظر «شامای» حــس مــکان ترکیبی از حس خودآگاه و
افراد میشــود
ناخــودآگاه اســت که شامل دریافت و تجربیات 
فرد در مکان
بخشد و بر نحوۀ نگاه و رفتــار 
و به مکان معنا می 
تأثیرگذار است ( .)Shamai, 1991, 347فالحت حس مکان
را حقیقت مکان میداند که به معنای ویژگیها و خصلتهای
غیرمادی یا شخصیت مکان بوده و به روح مکان نزدیک است
استفاده

(فالحت« .)36 ،1384 ،توان» از اصطالح مکاندوستی
کند و آنرا پیوندی عمیق و تأثیرگذار میداند .از نظر رلف،
می 
مکان ،ترکیبی از اشیای طبیعی و مصنوع ،فعالیت و معنی
است .رلف نیز همچون الکرمن که عوامل معنادار را مهمترین
معتقد است مکان با باورها معنی مییابد

اند
عامل در مکان مید 
( .)Abbaszadeh et al., 2015, 24حس مکان ماهیت مکان
را مشخص میکند و در مکانهایی یافت میشود که دارای
شخصیت و کاربری متمایز هستند .مکان ،کلیتی است که از
اشیا و چیزهای دائمی ساخته شده و دارای مصالح ،ماده ،شکل و
رنگ است .مجموعۀ عناصر باهم ،کاراکتر محیطی مکانی را بیان
کند (پرتوی .)420، 1382 ،از نظر «شولتز» مکانها کلیت
می 
محیطی از قبیل کشورها و مناطق ،چشماندازها و سکونتها
و ساختمانها هستند؛ لذا برای نامیدن آنها از واژههایی چون
جزیره ،خیابان ،حیاط و کف استفاده میکنیم (شولتز به نقل
از همان) .از نظر توان در حس مکان یک فاصلۀ انتزاعی بین
خود و مکان است که امکان درک مکان را به وجود میآورد
( .)Tuan, 1980در شکلگیری حس مکان عوامل مختلفی
مؤثرند؛ حس مکان همان نقط ۀ تالقی عناصر فیزیکی ،فعالیت
و معنای ناشی از تجربۀ مردم از مکاناست.
حس مکان ،تنها یک راه ساده برای توضیح نحوۀ ادراک
یا دریافت مکان توسط فرد نیست ،بلکه مفهومی ارزشی و
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چندبعدی است و به شناسایی نمادین و عاطفی فرد نسبت
به مکان مربوط میشود ( .)Stefanovic, 1998 , 31خاطرات
و تجارب و نیز معنا در ایجاد حس مکان نقش اساسی دارند.
«این حس عاملی است که در نتیجۀ تبدیل یک فضا به یک
مکان با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص
میشود .حس مکان عالوه بر اینکه باعث احساس راحتی از
مورد نظر مردم و روابط
یک محیط میشود ،از مفاهیم فرهنگی 
اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده
و باعث یادآوری تجارب گذشته و دستیابی به هویت برای
افراد میشود» (فالحت.)57، 1385 ،
از نظر «سالوسن» حس مکان از تعامل سه عنصر موقعیت،
منظر و درهمتنیدگی فردی بهوجود میآید که هریک به
تنهایی نمیتواند برای خلق حس مکان کافی و مناسب باشد.
موقعیت ،منظر ،شخصیت کالبدی ،مالکیت ،اصالت ،ساکنین،
وسایل رفاهی ،فضاهای خصوصی و جمعی در خلق حس
مکان مؤثر هستند ( .)Salvesen, 2002حس مکان ،دستاورد
یا نتیجۀ ارتباط حسی فرد با مکان است و از طریق عوامل
مختلفی ایجاد میشود .عوامل بوجود آورنده حس مکان از
منظرهای مختلفی چون روانشناسی محیط و پدیدارشناسی
بررسی شدهاند که در این پژوهش با توجه به بررسی عوامل
کالبدی و اینکه پدیدارشناسی مبتنیبر تجربه است ،از منظر
پدیدارشناسان بررسی میشود.
•حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسان
شد و توسط فیلسوفانی
پدیدارشناسی در قرن  20بنیان نهاده 
چون «هایدگر» دنبال شد .این امر دانشی مبتنی بر تجربه
است .آنچه پدیدهشناسی را متمایز از دیگر زمینهها میکند،
مواجهه با موضوع و تجربۀ آناست .پدیدارشناسان به مشاهده
و بررسی پدیدههای عینی پرداخته و براساس آن به تحلیل
اتفاقات میپردازند .ارتباط میان انسان با محیط اطراف او

نشریۀ علمی باغ نظر /88-73 ،)87(17 ،شهریور 1399
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تابعی از مجموعۀ سیستم حواس چندگانهاش است« .شولتز
مکان را امری فراتر از یک فضای انتزاعی صرف میداند .از نظر
وی مکان کلیتیاست از اشیا و موضوعات واقعی ساختهشده
که دارای مصالح ،شکل و بافت هستند و مجموعۀ این عناصر
شخصیت محیط را بیانمیکنند؛ چیزی که در واقع ماهیت
مکان محسوب میشود» (فالحت .)59 ،1385 ،هدف اصلی
پدیدارشناسی ﺷــﻨﺎﺧتن ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖﻫﺎ ،اتفاقات ،ﻣﻌانــی ﻭ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴــﺎﻧی است؛ دقیقا همانطوری ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی
ﺭﻭﺯﻣﺮۀ ﺍﻧﺴــﺎﻥ اتفاقمی 
افتد ( .)Eckartsberg, 1998, 3از نظر
شولتز هر پدیده به واسطۀ وجود ،ملزم به بودن در یک مکان
یدهای اتفاق
معتقد است «زمانی که پد 

است؛ وی در این رابطه
میافتد ،قطعاً گفتهمیشود که در این مکان بود .به این معنا
که مکان یا مکانهای زیست جهان ،ذاتی را تشکیل میدهند
و ما نمیتوانیم از آن جدا شویم و اینها را از هم جداکنیم»
یدهای كلی
( .)Norberg-Schultz, 2000وی حس مكان را پد 
با ارزشهای ساختاری ،فضایی و جوی میداند كه انسان از
طریق ادراك جهتیابی و شناسایی به آن نایل میگرد 
د (پرتوی،
معتقد است حس مكان ،یک توانایی ادراكی

 .)122 ،1387رلف
است كه می 
تواند قوای بینایی ،شنوایی ،المسه ،جنبش و تحرك،
بساوایی ،تخیل ،مقصود و غایت و پیشبینی را با هم درآمیزد
ی بر
( .)Relph, 2009, 28پدیدارشناسی باتوجه به اینکه مبتن 
تجربیات است ،در کشف عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاد حس
کارآمد است .براساس نظریات پدیدارشناسی ،حس

مکان بسیار
مکان بهمعنی درخششی از محیطزیست و 
ایجاد احساس در
میان بینندگان در ارتباط با محیطزیست است (Pouriyaye
.)Vali & Nasekhiyan, 2014, 3746
پدیدارشناسان بُعد معنایی را در حس مکان قوی و قابلتوجه
میدانند .در این زمینه ،رلف بر این باور است که حس مکان
«از عوامل مؤثر درکیفیت معنایی فضای معماری است .حس
مکان متأثر از معانی و بسیاری از قراردادهای روانی-رفتاری
عد معنایی
اجتماع است» ( .)Relph, 1976, 43فالحت نیز به ب ُ 
مکان توج ه میکند؛ «ادراکات انسان که در معانی ریشه دارند،
به واسطۀ تأویل و تداعیات ذهنی دریافت شده و میتواند
ایجاد حس مکان فراهمآورد» (فالحت،1385 ،
زمینهای برای 
« .)18حس مکان ،به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط
و احساسات کموبیش آگاهانۀ آنها از محیط خود است که
شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرارمیدهد؛ بهطوریکه
فهم و احساسات فرد با زمینۀ معنایی محیط پیوند خورده و
یکپارچهمیشود» (همان .)57 ،حس مکان جایی است که در
آن معنا وجود داشته باشد؛ ساختن آن سخت است ،زیرا به
تولید میشود
مرور زمان و به وسیلۀ تاریخ ،خاطرات و اسطورهها 
( Rotenberg, 2012, 241,به نقل از مدقالچی.)28 ،1393 ،
ایجاد حس مکان در اکثر موارد مستلزم زمان است .از نظر

«یان زو» ،ساختارهای معنایی فضا و محیط ساختهشده برای
ایجاد مجموعههایی از کیفیتهای خاص و بهوجودآمدن حس

پیوند 

مکان نقش دارد .حس مکان به نگرشها و
افراد با مکان
مانند نـام مکـان ،حکایـتهـای مربوط به مکان ،تجربههای
مکان و پیوندهای معنوی با مکان بستگی دارد (نگینتاجی،
.)26 ،1390
از نگاه پديدارشناسان ،حس مكان به معناي مرتبطشدن با مكان
به واسطۀ درك نمادها و فعاليتهاي روزمره است .اين حس
فرد بهوجودآمده و با گذر زمان عمق و
تواند در مكان زندگي 
مي 
پیوند یک مکان
گسترشيابد .از نگاه رلف حس مکان بهمعنای 
با درک نمادها در فعالیتهای روزمره است .این احساس میتواند
در جایی که افراد در آن زندگیمیکنند و زمان میگذرانند،
شود ( .)Pouriyaye Vali & Nasekhiyan, 2014, 3746
ایجاد 

در بیان مفهوم حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی ،به این
نتیجه میرسیم که حقیقت و ماهیت مکان اهمیت بسیار دارد
و در نتیجه معانی و پیامهای یک مکان نیز مهم میشوند« .در
ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎختی ﻣﻜﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اصلیترین رﻛﻦ در ادراک اﺳـﺖ.
ﺗﺠﺮﺑـۀ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎختی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي تطهیر ذﻫﻨـی و دﺳـﺖﻳـﺎبی
ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻤﻮد اشیا از ﺧﻼل 
ﺑـﻪ ذات چیزها ﺑـﻪ واﺳطۀ 
1
ﺣﺲ ﻣﻜﺎن تأثير میگذارد« .آﻟـﻦ ﮔﺎﺳﻮ» اﻳﻦ تجربۀ عمیق
را عاملی ﻣـیداﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ موقعیت فیزیکی و محیطی را ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ میکند» (فالحت .)58 ،1385 ،از دیدگاه
«مورن»« ،2درشناخت هر پديدۀ ملموس از حیث وجودی،
مواجهه با هستي آن بهصورت تام اهمیت دارد» (اکبری و
ابعاد کالبدی بیشتر
فالمکی .)10 ،1395 ،لذا پدیدارشناسی با 
،کالبد را از طریق حواس ادراک میکند.

در ارتباط است .انسان
پديده اشاره به چيز يا تجاربي دارد كه بر انسان ظاهرشده
و قادر به تجربۀ آن باشد .خاطره تأثیر زمان و اتفاقات بر ذهن
آدمی است که بر احساس وی نیز تأثیرگذار است .فهم مکان و
کارکرد فضا ،بلکه

معنای زیباشناختی مربوط به آن ،نهفقط در
ی است که از مکان کسب شده و بیش
در تجربهها و خاطرههای 
شود (نوربرگ-شولتز،1393،
از هرچیز هویت با آن ساخت ه می 
 .)541هر شي ،رويداد ،تجربه و هر موقعيتي كه بتواند به
وسیلۀ حواس انسان دریافت شود ،شنیده شود ،لمس شود،
شناخته و فهم شود يا در آن زندگي را تجربه کند ،ميتواند
موضوعي براي پديدارشناسی باشد (.)Seamon, 2000, 158
در شکلگیری خاطره ،زمان و تجربه دو عامل اصلی است .در
پدیدارشناسی زمان باعث بهوجودآمدن خاطرهها و در نتیجه
ایجاد حس مکان قویتر میشود.
موارد مهم مستخرج از نظریات پدیدارشناسان در جدول 1
یدههاست .دریافت
مشخص شد .عامل آخر ،نسبیبودن ادراک پد 
ما از حس مکان نیز امری نسبی است که به واسطۀ اینکه
محصول ادراک هر فرد از محیط بوده ،برای هر شخص
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جدول  .1مفاهیم مستخرج از نظریات پدیدارشناسان .مأخذ :نگارندگان.
مفاهیم مستخرج از نظریات
پدیدارشناسان
تجــربه
نشــانه
خاطـره

نظریهپردازان
Relf, 2009
& Seamon, 2000; Pouriyaye Vali
Nasekhiyan, 2014
Norberg-Schultz, 2014

معـــنی

Relf,1976; Rotenberg, 2012

نســبیت

Canter,1977; Cross, 2001

منحصربهفرد است .رلف معتقد است ما میتوانیم تعریف
خودمان را ارائه دهیم ،اما نمیتوانیم تعریف واضحی داشته
باشیم ( « .)Najafi & Shariff, 2011, 1055حس مکان
در مکانهای مختلف و برای افراد گوناگون دارای سطوح
مختلفی از عمق و شدت است .گروهها و افراد ،بنا بر نوع
و میزان تعامل با محیطشان ،ارزیابی متفاوتی از مکان و
تجربه آن دارند» ( ،Canter ,1977به نقل از فالحت.)1385 ،
«کراس» نیز معتقد است اگرچه مکان دارای مشخصههایی

است که بر ارتباط انسان و مکان تأثیرگذار است ،در نهایت
انسا نها حس مکان را میسازند و این حس برای افراد
مختلف متفاوت بوده و به پیشزمینههای احساسی و فکری
فرد وابسته است (  .)Cross, 2001ادراک ما از پدیدهها
متفاوت است« .افراد مختلف براساس پیشینهشان تعابیر
متفاوتی از محیطهایشان دارند .در درك فضای شهری،
باید ابعاد فیزیكی ،اجتماعی و نمادین آن را همزمان در
نظر گرفت .تفاوتهای فردی اعم از قومیت ،سن ،جنسیت،
شیوة زندگی ،طول مدت سكونت در یک منطقه و روش
جابجایی در شهر ،همگی بر شیوة دریافت محیط اثر
میگذارند» (مدنیپور« .)194 ،1387 ،یک محیط ممکن
است دارای قابلیتهایی خاص برای فردی باشد ،اما برای
شخصی دیگر این قابليتها بیمعنا بوده و آن محیط را
برای او آشکار نسازد» (جوان فروزنده و مطلبی،1390،
 .)62عوامل سازندۀ حس مکان را به شکلهای مختلف
دستهبندیکردهاند .در اکثر موارد ،آنها را به عوامل کالبدی،
محیطی و اجتماعی تقسیم کرده که با توجه به موضوع
پژوهش در اینجا ابعاد کالبدی مدنظر است .در اینجا با

....................................................................

جدول  .2مفاهیم کالبدی مستخرج از نظریات پدیدارشناسان .مأخذ :نگارندگان.

مؤلفهها

نظریهپردازان

شخصیت مشخص و متمایز

Schultz, 1979

جهتیابی و شناسایی ،خوانایی

Xu, 1995؛ Schultz, 1979; Lynch, 1981

فضـای معین ،انسجام و ابهام عمیق ،درجـهبنـدی نـاهمگونی ،سادگی و آرامش

Alexander,1979

مناسبات فرهنگی

Punter, 1991

عملکردهای ادراکی

Xu, 1995; Punter ، 1991

شورو زندگی-لذت

Steele, 1981

طبیعت

Salvesen, 2002

کالبد شکل خوب ،تقارن
مصالح ،شکل ،بافت و رنگ

Salvesen, 2002؛ Alexander,1979
Steele, 1981؛ Schultz, 1979

مکاندوستی ،فاصله از مکان

Tuan, 2001

تجربه

Simon, 2000; Xu, 1995; Shamai, 1991

حواس انسان ،قراردادهای روانی-رفتاری

Relph, 2009

حس عاطفی-نمادین

Stefanovic,1998, cross, 2001

خاطره

Schultz, 1981;otenberg, 2012؛ Lynch, 1981

خواص فیزیکی مصالح

پیتر زومتر1393 ،

تاریخ و اسطورهها

Rotenberg, 2012

پیوندهای معنوی با مکان

Xu, 1995; Relph, 2009;Shamai, 1991

هماهنگی

Xu, 1995

..............................................................................
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کاربریها میشود» (همان .)7 ،از نظر شولتز نیز «حس
مکان در مکا نهای متمایز یافت میشود» ( Norberg-
« .)Schultz, 2000مونتگمری» ( )2007سرزندگی را از
اجزای سازندۀ فعالیت در فضای شهری بیان میکند و
معتقد است سرزندگی موجب تمایز مناطق موفق شهری
از یکدیگر میشود .یک فضای فیزیکی با هر مقیاسی به
خودی خود حس مکان ایجاد نمیکند ،بلکه در اثر تعامل
و برهمکنشهای بین افراد و مکان و بین خود افراد این
حس تولید میشود» (  Pretty, 2003به نقل از مهربانی و
همکاران.)9 ،1396 ،
زیباییشناسی :حوزۀ زیباییشناسی که بخش مهمی از کالبد
را دربرمیگیرد ،اولین بخشی از فضاست که با انسان ارتباط
برقرار میکند« .کیفیتهای بصری از معیارهای مهم جهت
برقراری ارتباط بین افراد غریبه در فضای شهری میشود
(پاکنژاد و لطیفی.)51 ،1397،
معناگرایانه :آنچه به عنوان بُعد معنایی شهر مورد توجه
بوده ،بیشتر معطوف به حفظ نمادهای تاریخی و کالبدی
بوده است« .شناخت و عاطفه نسبت به فضا با درک معانی،
نمادها ،زیباییشناختی فرمی و معنایی فضا حاصل میشود»
(  .)Mirgholami & Ayashm, 2016گاه عامل معنا را در
تضاد یا متنافر از کالبد درنظر میگیرند ،اما در اینجا
مشاهده میشود اين عوامل کالبدی هستند که به صورت
غیرمستقیم معنا را منتقل میکنند.

روش تحلیل متون،کلیدواژههای مربوط به حس مکان را
استخراج میکنیم (جدول .)2
•عناصر سازندۀ حس مکان
با دستهبندی مفاهیم مستخرج از حس مکان و استناد
به نظریات مستند ،تصویر  2حاصل شد .عناصر کالبدی
یا فعالیت در سه سطح بر حس مکان تأثیرگذار هستند؛
در درجۀ اول به صورت عملکردی ،دوم ،معنایی و سوم،
زیباییشناسی .رلف نیز سه مورد را نشانۀ هویت مکان
میداند :ساختار فیزیکی ،فعالیت و معنا ،که تا اندازۀ زیادی
همین دستهبندی را دربرمیگیرد .کارکرد ،زیبایی و معنا
عناصر خام حس مکان هستند ( .)Shamai, 1991, 347
در سطح بعدی ،تأثیر زیباییشناسانه یا ساختار فیزیکی
عناصر کالبدی اهمیت دارند که میتواند بر حس مکان
تأثیرگذار باشد .با شرایط ثابت در دو فضا ،آنکه تناسبات
بصری مناسبتری دارد ،حس مکان بیشتري ایجاد میکند.
حوزۀ عملکردی :عوامل عملکردی و در درجۀ اول کاربریها،
در ایجاد حس مکان مؤثر هستند« .کاربریها هستند که
فعالیتها را پدید میآورند و با وجود کاربریهای مختلط
قطعاً تنوع فعالیتی نیز باال میرود و در نتیجۀ آن تنوع
افراد مراجعهکننده در ساعات مختلف افزایش مییابد»
(مهربانی ،منصوري و جوادي .)6 ،1396،از طرف دیگر
«فراوانی و تنوع کاربریها باعث ایجاد فعالیت عابران پیاده
و یک محیط اجتماعی سرزنده میشود که باعث پایداری

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺲ ﻣﻜﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ  -ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻓﻀـﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧـﺎهﻤﮕﻮﻧﯽ،
ﭘـﮋواک ،ﺳﺎدﮔﯽ و آراﻣﺶ دروﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎی ادراﮐﯽ
ﻗﺮاردادهﺎی رواﻧﯽ-رﻓﺘﺎری ،ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﮑﺎن  -ﺣﻮاس  -ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ادراک ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺼﺮی و هﻤﺎهﻨﮕﯽ-
ﺷﻮر و زﻧﺪﮔﯽ-ﻟﺬت

اﺑﻬﺎم ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮدن،
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﻓﺮد
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ و ﺧﺎﻃﺮههﺎ  -درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
اﻓﺮاد ،ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
ﻃﺒﯿﻌﺖ  -ﻣﮑﺎندوﺳﺘﯽ  -ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
هﺮ ﺷﯽ ،روﯾﺪاد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن -ﺣﺲ ﻋﺎﻃﻔﯽ-ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻣﮑﺎن و ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺎﻃﺮات و اﺳﻄﻮرههﺎ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺲ ﻣﻜﺎن

تصویر  .2مقولهبندی عوامل کالبدی مؤثر بر حس مکان .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

ﻣﻌﻨﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺷﮑﻞ ،ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ
ﺣﻮاس ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮب ،ﺗﻘﺎرن ﻣﻮﺿﻌﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و
درﺟـﻪﺑﻨـﺪی
ﮐﺎﻟﺒﺪ
اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﮑﺎن
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یافتهها

ابتدا مفاهیم بهدستآمده از حوزۀ نظریات پدیدارشناسان،
کدگذاری و در مرحلۀ بعد به کدگذاری و مقولهبندی مفاهیم
مستخرج از نظریات پرداخته شد .همانطور که در جدول 1
شد اين مفاهیم استخراج و سپس در تصویر  3عوامل
مشاهده 
کالبدی برگرفته از نظریات حس مکان بیان شد.
مطابق تصویر  3ذیل کلیدواژ ههای مستخرج از نظریات
پدیدارشناسان ،تئور یهای استخرا جشده از حس مکان
دستهبندی و مقولهبندی شد .در نهایت هرکدام از دستهها و
مفاهیم به مقولۀ حس خاصی از مکان مرتبط شد .چنانکه
مالحظه میشود در ستون آخر ،مفاهیم مربوط به تجربیات
حسی به صورت مستقیم با کالبد در تماس است .پیوندهای
کالبدی با مکان به رضایتمندی و وابستگی به مکان منتهی
میشود .برای درک بهتر موضوع ،حس مکان را در 
روند ادراک
نیز بررسی میکنیم .در دستهبندی چرخۀ ادراک نیز عوامل
کالبدی در مرحلۀ دریافت از طریق حواس پنجگانه انسان
دریافت میشود .در مرحلۀ اول که ادراک با حواس است،

خواص کالبدی به صورت مستقیم اثرگذار
هستند و در مرحلۀ

دوم که تجزیه و تحلیلهای ذهنی با دریافت ثانویه روی داده
و پیوندهای عاطفی و معنوی با مکان اتفاق میافتد ،خاطرهها
خود را نشان میدهند و تجربیات فردی رخ مینمايد.
حس مکان ،مفهومی کلی است که خود مفاهیم مختلفی را
به همراه دارد؛ مفهومی که دارای مراتب مختلف بوده و در
ذیل خود مواردی چون حس تعلق به مکان ،وابستگی به
مکان ،دلبستگی به مکان ،رضایت خاطر از مکان و روح مکان
را شامل میشود .برای مثال شامای تعلق به مکان ،دلبستگی
به مکان و تعهد به مکان را مطرح میکند (.)Shamai, 1991
رضایتمندی از مکان ،تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان ،از
مهمترین عناوین هستند.
رضایتبخشی مکان ،رضایت استفادهکنندگان مکان به عنوان
تجربه لذت است ( .)Canter, 1977گالستر رضایت را شکاف
قابل مشاهده بین آمال و آرزوهای ساکنین مکان و واقعیت
موجود میداند ( .)Galster, 2001حس رضایتمندی از مکان
ترکیبی از مؤلفههای شناختی و عاطفی برای ادراک محیط
است .احساسات نقش مهمی در رضایت ایفامیکند؛ در کنار
آن رضایتمندی جنبههای ملموس نیازهای فیزیکی را نیز

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺧﺎﻃﺮه

....................................................................

ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺎﻃﺮه و اﺳﻄﻮره
هﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻣﮑﺎن،
درﯾﺎﻓﺖ و روﯾﺪاد،
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی هﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن

هﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﻣﮑﺎن

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﻋﻮاﻃﻒ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺴﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮدن،
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮدن

ﺣﺲ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﻣﮑﺎن دوﺳﺘﯽ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻓﮑﺮی
ﻓﺮد

ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ادراک ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺼﺮی،
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ،ﺣﻮاس ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﻣﮑﺎن ،اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﮑﺎن ،ﺷﻮر و
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻟﺬت ،ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ ،ﺟﻬﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﺷﮑﻞ ﺧﻮب،
ﺗﻘﺎرن ﻣﻮﺿﻌﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و اﺑﻬﺎم
ﻋﻤﯿﻖ ،درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎهﻤﮕﻮﻧﯽ ،ﭘﮋواک
و ﺳﺎدﮔﯽ و آراﻣﺶ

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﺣﺴﯽ ،ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی هﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن
هﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

تصویر  .3مقولهبندی احساسات مربوط به مکان با توجه به مفاهیم مستخرج از نظریات پدیدارشناسان .مأخذ :نگارندگان.
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دربرمیگیرد« .استدمن» معتقد است ،حس رضایت تحت
تأثیر چينش فضا ،اتفاقات و نیازهای کالبدی همچون خدمات و
مقیاس فضا ،فاصله و 
ابعاد است .اگرچه بسیاری از مطالعات به
ارتباط بین دلبستگی به مکان و رضایت از مکان معتقداند ،اما
برخی آن را منع کردهاند .دلبستگی به مکان که ترکیب شده
از تعلق به مکان و هویت مکان است ،القای احساس رضایت از
راه خصوصیات کالبدی اجتماعی و نمادین است .رضایتبخشی
بیشتر به جنبههای کالبدی مربوط میشود .مفهوم مهم دیگر
که حس تعلق یا دلبستگی به مکان است؛ بيشتر در مواردی
پیش میآید که خاطرهای در محیط به وجود میآید .حس
دلبستگی به مکان با موضوع زمان ارتباط مستقیم دارد .در
اکثر موارد حس رضایتمندی ترکیبی از کیفیت محیط و
دلبستگی به محیط است (Bonaiuto, Formara & Bonnes,
)2003؛ (جدول .)3

بررسی نمونه موردی

تجزیه و تحلیل یافتهها

خروجی نرمافزار مکسکیودا به شکل جدولی است که در آن،

کدها و
اسناد مشخص است .برای نمونه یکی از آنها در قالب
تصویر  6نمایش داده شده است .در نهایت پس از کدگذاری
محوری ،کدگذاری گزینشی انجام شده و با استفاده از این
روش مؤلفهها و کدهایی استخراج شد که به صورت نمونه در
آمد ه است .نتیجه مصاحبههای انجام شده نیز در قالب
تصویر 
نمودار به دستآمده از نرمافزار به صورت تصویر  7است.
در نهایت مدلی به صورت تصویر  8ارائه میشود .در این
چرخه اثرگذاری کالبد به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم
انجام شده است .محل اثر در حالت اول حواس پنجگانه بوده
که از طریق آن به صورت مستقیم فرم را بررسی کرده و در
مرحلۀ جزیه و تحلیل درگیر زیبای فرمی میشود .در حالت
دیگر فرم از طریق حواس پنجگانه دریافت شده و در هنگام
جدول .3معیارهای رضایتمندی .مأخذ :نگارندگان.

معیارهای رضایتمندی

نظریهپردازان

زیباییشناسی

Amole, 2009

ایمنی و تسهیالت

Amole, 2009

آسایش محیطی

بهزادفر1390 ،

وسعت و ناحیۀ طبیعی

Amole, 2009

...................................................................

•مشاهدۀ اکتشافی
مشهد است که

پیادهراههای شهر
ود 
نمونه موردی یکی از معد 
مشهد واقع

در دورههای اخیر در یکی از محالت مرفهنشین شهر
پیادهراه در حدفاصل بین
ایجاد شدهاست .این 

سجاد

در بلوار
چهارراه بهار و بزرگمهر واقعشده و دارای بافتی نسبتاً مدرن
است .المانها و نشانههای تاریخی کمتر در این بافت یافت
میشود .این پیادهراه از حاشیۀ خیابان اصلی  -بلوار سجاد –
خود یک پارک خطی و یک خیابان فرعی
آغازشده ،در مسیر 
آن را قطع میکند .در مرحلۀ اول مشاهدۀ اکتشافی صورت
ل شد .گزارش مشاهدۀ
گرفت و براساس مشاهده نتایجی حاص 
اکتشافی به شرح جدول  4است.
طی مشاهدات و برداشتهای میدانی نقاط با تراکم انسانی بیشتر
کام ً
ال مشخص شد .پیادهراه با خاصیت عبوری در جاهایی که
پیادهراه
افراد از 
ایجاد کردهاست .
عملکرد قوی حاکم بوده مکث 

عبور میکنند و تنها در کنار مکانهای دارای عملکرد که در
ارند و این توقف در بسیاری موارد
اینجا کافیشاپ است توقف د 
طوالنی بوده و مدت استفاده نشانۀ درگیرشدن احساسات با
فضاست .در مرحلۀ بعد به مصاحبه با افراد پرداخته شد .برای
مند به صورت اشباع نظری
هدف 
مصاحبه از روش نمونهگیری 
استفاده شد .نمونههایی انتخاب شد که بتوان به جمعبندی و
نتیجۀ نسبتاً یکسانی رسید .مصاحبهها  20دقیقه طول کشيد.
پس از انجام مصاحبه برای تحلیل دادهها از نرمافزار مکس
کیودا و کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شد.
•فرایند کدگذاری در نرمافزار
عمل کدگذاری با محوریت محقق انجام شده و مهمترین بخش
تحلیل محتوای کیفی است .در این بخش ،پژوهشگر با تعیین
عبارات و کلیدواژهها ،الصاق کدها را برعهده میگیرد و برای

تسهیل و تسریع فرایند کدگذاری ،از نرمافزار صرفاً استفاد ه
شود  .کدگذاری و مدیریت کدها و دستهبندی و سازماندهی
می 
کدها در بخشی از نرمافزار به نام سامانۀ کد ،نقش محوری را
در تحلیل محتوای کیفی توسط نرمافزار به عهده میگیرد.
در نرمافزار مکسکیودا ،تعداد کدها نامحدود بوده و ساختار
سلسلهمراتبی براي کدها وجود دارد .در ابتدا کدگذاری باز
انجام میشود .در کدگذاری باز مفاهیم و مؤلفهها از اسناد
استخراج میشوند .چنانکه در تصویر  4دیده میشود ،سمت
راست اسناد و سمت چپ دسته کدهای باز دیده میشود.
ارد که بهپژوهشگر
سامانۀ مستندات در نرمافزار این قابلیت را د 
مورد استفاده را برای تحلیل و کدگذاری به
هد مستندات 
اجازه د 
صورتي منظم و منسجم نمایشدهد .در این سامانه ،گروههای
مستندات ،نام اسناد مورد تحلیل و تعداد کدهای هر گروه و
کد مربوط
سند دیده میشود .در تصویر  5بخشی از سامانۀ 
هر 
شد ه است .در سمت چپ ساختار
اد ه 
ش د 
به این پژوهش نمای 
درختی کدها و زیرکدها و در سمت راست ،تعداد قطعات کد
شده نمایش داده میشود .در اینجا کدگذاری سمتوسویی
گرفته و به اصطالح کدگذاری محوری انجام شده است.
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جدول  .4نتیجۀ مشاهدات .مأخذ :نگارندگان.
عملکرد
سکانس
اول

کاربری کافه
سایهبان :ایجاد فضای
مکث طوالنی

عوامل کالبدی
معنا
نماد :زبان

گذر دوقسمتیکردنپیادهراه
پوشش گیاهی بهصورت سایهبان

سکانس
دوم

مسیر درختان برای
تعریف گذر

....................................................................

سکانس
سوم

82

زیباییشناسانه
پوشش گیاهی
نورپردازی
رنگ
متریال چوب

عوامل
زیباییشناسانه
بصری قوی
است.

زیاد

کفسازی مناسب پوشش گیاهیمناسب

عوامل
عملکردی
مناسب گذر

کم

کفسازی

عملکرد مناسب
گذر سریع

بسیار کم

دید و منظر مناسب
در انتهای مسیر

زیاد

 فضای نشستن موقتکافیشاپ فضایی برایجذب مخاطب
 -مبلمان منعطف

استفاده
از قاب
طاقیشکل

 منظر نمای چوب -مصالح مناسب

زیاد

نورپردازی شبانه

استفاده
از مصالح
معماری بومی

ریتم و تکرار

رنگ دیوارها

رنگهای
معماری
تاریخی

..............................................................................
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استقبال مخاطب

نور شبانه

متوسط

متوسط
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تصویر  .4نمونۀ کدگذاری در پنجرۀ مرورگر مستندات .مأخذ :یافتههای تحقیق.

...................................................................

تصویر  .5سامانۀ کد مضامین و مؤلفههای کلی .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .6نمونهای از جداول کدگذاریشده .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

تصویر  .7خروجی مصاحبه در نرمافزار مکسکیودا .12مأخذ :نگارندگان.

اثربخشی برخالف حالت قبل که فرم از طریق مستقیم اثربخشی
کند و جنبههای زیباییشناسی مؤثر است ،جنبههای فرمی
می 
فضا با اثرگذاری بر بخش الگوهای ذهنی بر ادراک انسان اثر
میگذارند .این جنبه از کالبد ،بُعد عملکردی و معنایی را
دربرمیگیرد .ادراکات اولیه تحت اثر عوامل عینی ،و ادراک
ثانویه تحت تأثیر عوامل ذهنی هستند .چنانکه در تصویر 8
شود ادراک در مرحلۀ دریافت ابتدا به شکل عینی
مشاهده می 
و تحت تأثير کالبد و با مداخلۀ حواس انسان است .در مراحل
بعد با گذر زمان و شکلگیری تصاویر ذهنی عوامل خاطرهای
و ذهنیات اثر مهمتری در ادراک دارند.

..............................................................................
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بحث

پاسخ به سؤال اول پژوهش نیازمند کنکاش در چرخۀ ادراک
است .ادراک انسان از محیط بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
تحت تأثیر عوامل کالبدی است .زیرا حس مکان در رابطه بین
فرد و محیط شکل میگیرد و آنچه موجب اتصال انسان به
محیط میشود حواس پنجگانۀ آدمی است .حواس پنجگانه
نیز از یکسو متصل به انسان و از سوی دیگر متصل به محیط
هستند .عوامل ارتباط انسان ،حسهاي بویایی ،بینایی ،شنوایی،
چشایی و المسه است .تمامی این حواس باید از طریق فضای
کالبدی ادراک شوند ،بنابراين کالبد در تمامی مواقع بر حس
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ﺑﺮونداد

ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٤ادراک

ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٣ادراک

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢ادراک

ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻌﻨﺎ

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ذهﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ  ١ادراک

ذهﻨﯿﺎت

ﻋﯿﻨﯿﺎت
ادراک

ﺣﻮاس ﺑﺼﺮی،ﻟﻤﺴﯽ،
ﺷﻨﯿﺪاری

ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﻣﮑﺎن
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن

ﺣﻮاس ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

دادههﺎی ﻣﺤﯿﻂ
وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻓﺮدی

ﻋﻮاﻣﻞ ادراﻛﻲ

رﻓﺘﺎر

ﺣﺲ

درﻳﺎﻓﺖ

ﻣﺤﻞ اﺛﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی،
ﻣﺤﯿﻂ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﺎﻟﺒﺪ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﯿﻂ

ادراک ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

وﯾﮋﮔﯽهﺎی ذهﻨﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺼﻮرت

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺼﻮرت

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ذهﻨﯽ

ﺑﯽ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ذهﻨﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ذهﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات،

وﯾﮋﮔﯽهﺎی زﺑﺒﺎﯾﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ،اﻟﮕﻮهﺎ

ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز،

ادراک اوﻟﯿﻪ

وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻋﯿﻨﯽ

ﮐﺎرآﻣﺪی

تصویر  .8جایگاه کالبد در چرخۀ ادراک .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن -هﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
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تصویر  .9جمعبندی مطالب .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

مکان اثرگذار است .عوامل کالبدی به واسطۀ اینکه رابط بین

انسان و محیط هستند ،قطعاً در 
اثرگذارند و
ایجاد حس مکان
مشاهده شد ،در ادراکات اولیۀ محیط،

چنانکه در چرخۀ ادراک
عوامل زیباییشناسی و عملکردی و در ادراکات ثانویه عوامل
معنایی دخیلاند .برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،استخراج
عوامل کالبدی از نظریات صورت گرفت .در تحقیقات پیشین
عوامل کالبدی به صورت موردی بررسی شده و زیرمجموعههای
آن و تأثیر آن بر حس مکان مورد بررسی واقع شده است.
برای مثال در تحقیقات قبل ،اندازۀ فضا و محصوریت عوامل
کالبدی مهم و مؤثر بر حس مکان هستند؛ در حالیکه در
پژوهش حاضر مصداقهای کالبدی مورد نظر نبوده و جایگاه
عوامل کالبدی و اثر آن بر ادراک انسان بررسی شده است.
در این پژوهش با تفکیک ادراکات انسان از لحاظ زمانی نگاه
جدیدی ایجاد شده است .دربارۀ سؤال سوم به واسطۀ نسبی
بودن ادراک انسان ،تفکیک شرایط ادراکی به صورت اولیه و
ثانویه میتواند راهگشا باشد .در ادراک اولیه ،حواس بصری
دخالت بیشتری دارند و در ادراکات بعدی ،به موجب گذر
ایجاد خاطرات ،عوامل ذهنی اثربخشی بیشتری دارند.
زمان و 

نتیجهگیری

در این پژوهش عوامل کالبدی مؤثر بر حس مکان از دیدگاه
متخصصین پدیدارشناسی مورد کنکاش واقع شده و برخالف
پژوهشهای پیشین ،عوامل کالبدی به صورت موردی بیان
نشدهاند؛ بلکه جایگاه و نقش کالبد با توجه به نحوۀ ادراک
انسان بررسی و دستهبندی شده است .همچنين تأثير عوامل
کالبدی بر زیرمجموعههای متفاوت حس مکان به تفکیک
مشخص شده است .چنانکه خروجی پژوهش بيانگر اين امر
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است که از دیدگاه ادراک انسان ،عوامل کالبدی بر حس مکان به
صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بوده و در چرخۀ ادراک،
ادراکات در دو زیرمجموعۀ ادراکات اولیه و ثانویه قرار میگیرند.
پس از تقسیمبندی موارد مستخرج از نظریات پدیدارشناسان
و مقولهبندی نظریات حس مکان و نتایج گفتگوها - ،مطابق
تصویر  -9مشخص شد در ادراکات اولیه مکان ،عواملی چون
اثرگذارند و زیبایی بصری بهتنهایی میتواند

دسترسی و کیفیت
در کوتاهمدت عامل استفاده از فضا شود .اما با گذر زمان و
ادراکات ثانویه ،عوامل دیگری چون خاطرات ،تجربیات و
باورها دخیل میشوند .عواملی که در ادراکات ثانویه مؤثرند،
مانند عوامل خاطرهای
بیشتر تحت تأثیر مشخصههای معنایی 
و معنایی هستند که با گذر زمان و اتفاقات ایجاد میشوند و
بهوجودآورندۀ احساساتی همچون حس تعلق و دلبستگی به
مکان و هویت در مکان هستند (ن.ک .تصویر  .)8در نتيجه
ادراک اولیۀ انسان از محیط بیشتر درگیر عوامل عملکردی و
زیباییشناسانه و با احساس رضایت از فضا در ارتباط است.
در مقابل ،ادراک ثانویه با گذر زمان و کمرنگشدن عوامل
ایجاد خاطرات بهوجود آمده و عوامل ذهنی جایگزین

عینی و
عوامل عینی شده و حس دلبستگی و تعلق و هویت در مکان
پررنگتر میشود.
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